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Barnteaterpärlan på söder fyller 40 år 
– firar med rave för bebisar! 

I år fyller Teater Tre 40 år! Jubileet firas med födelsedagsvecka! Vecka 40 fylls med 
teater för alla från 6 månader upp till vuxna. Kalaset tjuvstartar den 24 augusti med 
Open Air Bebisbeat för bebisar! 

Teater Tre har sedan starten 1979 bytt namn, lokal och målgrupp. Tack vare en ständig jakt 
på utveckling och ihärdig nyfikenhet har den idag kommit att bli en av Sveriges ledande 
teatrar inom scenkonst för de yngsta. 
 
I år fyller Teater Tre 40 år och det kommer att firas hela hösten. Det långa kalaset startar den 
24 augusti med Open Air Bebisbeat. Teater Tres megapopulära och alltid slutsålda 
danskalas för bebisar expanderar och flyttar utomhus. Etablerade DJs spelar musik på 
lagom hög nivå. Alla som vill får komma och dansa och leka, inga biljetter behövs! 
 

– Från mörka och vackra vuxenföreställningar till känsligt ungdomsdrama och varsamt 
välkomnande bebisteater. Vi fyller inte bara 40 utan firar även 20 år på vår 
hemmascen mitt i hjärtat av Södermalm. Vi vill fira med att bjuda på det bästa vi har, 
våra föreställningar och ett stort danskalas för de allra yngsta, säger Sara Myrberg, 
konstnärlig ledare. 

 
Kalaset fortsätter under Jubileumsveckan (v. 40), som erbjuder allt från bebisföreställningen 
Bo till Sant Enligt Vem från 12 år upp till vuxna. Under veckan kommer även kritikerrosade 
aktuella och gamla föreställningar för åldrarna 2-6 år att spelas. Utöver det välkomnar de 
också teaterbranschen till deras eget föresläsningskoncept Te med Tre. 
 
Under åren Teater Tre har gjort scenkonst för barn och unga har det rörelsebaserade 
språket tagit dem ut i världen, till exempel till Australien och Kina. De är just nu den enda 
svenska medlem i det stora EU-projekt Mapping, ett projekt som forskar på just scenkonst för 
de allra yngsta. 

 

För pressbiljetter och intervjuförfrågningar, kontakta: 

moa@teatertre.se / 08- 669 00 60 

mailto:moa@teatertre.se

